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Међуокружни одбојкашки савез  
Рашко-Расинског округа 

 
 

 

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ 
Међурегионалне лиге 

за СЕНИОРКЕ И СЕНИОРЕ у сезони 2018/2019 
 

Члан 1. 
Такмичење носи назив: 
МЕЂУРЕГИОНАЛНА ОДБОЈКАШКА ЛИГА за Сениорке и Сениоре за сезону 2018/2019. 

 
Члан 2. 

 
Такмичење се спроводи према одредбама Општих пропозиција и Анекса 
пропозиција МРЛ. У свим осталим случајевима примењују се одредбе Правилника о 
такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких клубова, Дисциплинског 
правилника ОСС, Правила одбојкашке игре и осталих прописа ОСС. 

 
Члан 3. 

 
Такмичењем руководи Међуокружни одбојкашки савез Рашко - Расинског округа (у 
даљем МООСРРО), а спроводи га Комесар лиге. 

 
Члан 4. 

Комесар лиге : 
- спроводи такмичење; 
- стара се о реализацији закључака органа МООСРРО; 
- доноси одлуке о жалбама и 1. степену; 
- покреће дисциплинске поступке за прекршаје у току такмичења и изриче 

одговарајуће казне учесницима такмичења; 
- путем електронске поште упознаје клубове о резултатима, пласману и 

одлукама органа Савеза и комисија; 
- решава сва питања такмичарске проблематике у складу са прописима 

Савеза; 
- врши делегирање делегата-контролора по захтеву клубова МРЛ; 
- кординира рад и одговоран је за делегирање судија; 
- одлучује о казнама клубова, играча, тренера и осталих учесника у 

такмичењу; 
- одлучује о казнама судија у вези непоштовања правила игре и пропозиција 

такмичења; 
- решава сва питања из такмичарске проблематике која нису предвиђена 

пропозицијама и нису у супротности са позитивним прописима ОСС. 
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Члан 5. 
 

Да би клуб учествовао у такмичењу у сезони 2018/2019, услов је да изврше 
пререгистрацију клуба, да поседују лиценцу А, Б или Ц за 2018/2019 (појединачно 
за мушку и женску селекцију) и достави Пријаву за такмичење и потврду о уплати 
Пријавнине у времену који је прописао МООСРРО. 

 
Члан. 6. 

 
Такмичење код сениорки и сениора се одвија са двоструким кругом такмичења, 
након чега се добија коначан пласман екипа у првенству. 
 

Члан 7. 
 

Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три). У случају 
резултата 3:0 или 3:1, победничка екипа осваја 3 (три) бода, а побеђена екипа 0 
(нула) бодова. 
У случају резултата 3:2 победничка екипа осваја 2 (два) бода, а побеђена екипа 1 
(један) бод. Пласман се утврђује на основу броја остварених победа. 
У случају освојеног истог броја победа, пласман одлучује већи број остварених 
бодова, односно бољи количник у поенима, уколико је количник у сетовима и броју 
бодова исти. 
У случају регистровања утакмице службеним резултатом у корист противника, клуб 
се аутоматски кажњава одузимањем 1 (једног) бода. 

 
Члан. 8 

 
Одлуку о броју екипа у МРЛ за Сениорке и Сениоре доноси Извршни одбор 
МООСРРО. 

Члан 9. 
 

Првенство Међурегионалне одбојкашке лиге одвија се по календару такмичења 
МООСРРО почиње 13/14.10.2018.г. у складу са календаром такмичења ОС Србије и 
иста се завршава најкасније до 30/31.03.2019.г. до када и извештај са табелама о 
завршетку лиге морају бити достављени УОКРЛ, директору такмичења ОСС путем 
факса или е-маила. 

Члан 10. 
 

Првенствене утакмице у такмичарској сезони 2018/2019 играју се у одговарајућим 
салама у којима је обезбедено минимално осветљење јачине 250 лукса. 
Утакмице се могу играти и у непрописним салама, уколико се таква одлука донесе 
на ИО МООСРРО уз предходни обилазак такмичарског органа Савеза. Утакмице МРЛ 
играју се лоптом Микаса МВА-200. Коначну одлуку о лоптама доноси клуб домаћин. 
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Члан. 11. 
 

Сала мора бити у спремности за одигравање утакмице најмање 30 мин. пре 
заказаног почетка утакмице. 
Домаћин утакмице обавезан је да: 

- истакне државну заставу; 
- организује видно обележену редарску службу; 
- обезбеди лекара или приручну апотеку за пружање прве помоћи; 
- обезбеди таблице за замену играча за обе екипе са бројевима 1-20; 
- обезбеди прописну лопту (Микаса МВА-200) за одигравање утакмице (једну 

лопту) и лопте за загревање за гостујућу екипу (1 лопта на 2 играча); 
- обезбеди мерач висине мреже; 
- обезбеди ручни – стони семафор са бројевима од 0-50 и величине 20x20 цм; 
- да постави клупе или столице за резервне играче и тренере, лекара и 

физиотерапеута; 
- обезбеди најновији важећи одбојкашки записник, Опште и Анекс пропозиције 

такмичења, 
- обезбеди сто и столице за записничара и домаћина утакмице; 
- обезбеди свлачионице за екипе и посебну просторију за службена лица; 
- обезбеди прописну судијску платформу; 
- обезбеди прописан простор за казнене зоне са обе стране у продужетку 

клупе за резервне играче; 
- одреди званичног домаћина утакмице који се ставља на располагање 

делегату – првом судији по свим питањима организације пре, за време и 
после одигравања утакмице; 

- ПРИЈАВИ УТАКМИЦУ ОРГАНИМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА. 
 

Члан 12. 
 

Право наступа имају само играчи, тренери, лекари и физиотерапеути 
ЛИЦЕНЦИРАНИ од стране комесара лиге МООСРРО за сезону 2018/2019. 
Лиценцирање тренера, лекара и физиотерапеута УСЛОВЉЕНО је поседовањем 
докумената наведених звања од стране струковних званичних установа и 
организација. 
Лекарски преглед играча/ица обавља се сходно члану 40. Правилника о такмичењу 
ОСС и Акту директора такмичења ОСС од 08.08.2013.г. 

 
Члан 13. 

 
За првенствене утакмице МРЛ, судије делегира Врховни судија, кога одређује 
Удружење одбојкашких судија Краљево у сарадњи са Комесаром лиге. 

 
Члан 14. 

 
Судије су обавезне да у комплетној опреми буду на терену – дворани, најкасније 30 
мин. пре заказаног почетка утакмице. 
Уколико делегирани судија не дође на утакмицу, замениће га, други судија, што се 
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обавезно констатује у записнику. 
Уколико ни други судија не дође на утакмицу, домаћин обезбеђује активног судију 
за суђење утакмице, што се обавезно констатује у записнику и са потписом оба 
капитена екипа пре утакмице. 
За време утакмице за записничким столом могу седети само: - записничар, лекар, 
домаћин утакмице и делегат-контролор ако је одређен. 
 

Члан 15. 
 

Први судија са утакмице обавештава Комесара лиге о резултату одмах после 
утакмице путем СМС поруке. Исто тако дужан је да првог радног дана лично или 
прерпорученом поштом достави записник са утакмице у просторије Савеза. 

 
Члан 16. 

 
У случају кашњења гостујуће екипе на утакмицу, домаћин сусрета и службена лица 
дужни су да чекају гостујућу екипу 15 минута по заказаном термину утакмице, тј 
почетак утакмице се помера највише 15 минута. 

 
Члан 17. 

 
У случају да се утакмица не одигра, службена лица имају право на 50% од 
прописане таксе. Када је утакмица започета, а затим прекинута, службена лица 
имају право на цео износ прописане таксе. 
Одмах по одиграној утакмици, клуб домаћин исплаћује таксе и путне трошкове 
службеним лицима на утакмици. Клуб који то не учини, подлеже санкцијама, тј. 
биће суспендован до измирења фин. трошкова, а судије морају то регистровати у 
делегатском извештају. 

Члан 18. 
 

После завршетка утакмице, капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник 
који се води у три примерка, а оригинал се доставља Комесару лиге, остала два 
примерка дају се екипама. 

Члан 19. 
 

У случају ниске температуре у Сали - дворани, утакмица се може одложити. Одлуку 
о термину нове утакмице доноси Комесар лиге. 
Жалбе које се односе на право наступа играча и техничке услове играча, подносе 
се пре почетка утакмиче. 
Жалба је допуштена и на утакмицу и резултат утакмице услед повреде пропозиција 
и Правила одбојкашке игре. 
Жалба на ток и резултат утакмице мора се најавити у рубрици Примедбе у 
записнику са одигране утакмице, пре потписивања записника. 
Писмено образлозење жалбе и потврда о уплати прописане таксе морају се послати 
Комесару лиге, најкасније 48 сати по одиграној утакмици, у противном неће се 
разматрати. 
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Члан 20. 
 

Комесар Међурегионалних лига доноси Одлуке о жалбама најкасније 5 дана од дана 
пријема жалбе. 

Члан 21. 
 

На одлуку Комесара лиге може се уложити жалба у року од 8 дана другостепеном 
органу- Извршном одбору МООСРРО. Другостепена одлука је коначна.  

 
Члан 22. 

 
Утакмице се играју суботом и недељом, а морају се заказати између 10,00 и 20,00 
часова - суботом, а недељом између 10,00 и 18,00 часова.  
Комесар лиге може одобрити одигравање утакмица и радним даном уз обострану 
сагласност клубова. 
Термини утакмица се пријављују најмање 15 дана раније Комесару лиге, односно 8 
дана телеграфским путем - гостујућој екипи, службеним лицима и Комесару лиге. 
Комесар лиге утврђује време почетка утакмица последња два првенствена кола о 
чему благовремено обавештава све клубове. 

 
Члан 23. 

 
Свака повреда ових пропозиција такмичења, спортске дисциплине и осталих норми 
понашања подлеже дисциплинској одговорности. 
Поступак и изрицање дисциплинских казни врши се према Дисциплинском 
Правилнику ОСС и Одредбама Анекса пропозиција такмичења. 
За изрицање казни у 1. степену надлежан је Комесар такмичења, а у важнијим 
случајевима – дисциплински судија – МООСК. 

 
Члан 24. 

 
Екипа која изгуби три утакмице службеним резултатом, аутоматски се искључује из 
даљег такмичења и покреће дисциплински поступак. 

 
Члан 25. 

 
Прваци Међурегионалних лига за Сениорке и Сениоре добијају пехар - дар 
МООСРРО у трајно власништво. 

Члан 26. 
 

Гостујућа екипа, осим Либера, у обавези је да наступи у дресовима чија основна 
боја је различита од основне боје дресова домаће екипе. 
 

Члан 27. 
 

На утакмицама МРЛ за Сениорке и Сениоре могу наступати највише 4 играча са 
двојном лиценцом. 
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Члан 28. 

 
Саставни део Општих пропозиција чине Анекс пропозиција за такмичење у МРЛ за 
сезону 2018/2019 која почиње – 13/14.10.2018.г. 
 

 
Краљево, 14.09.2018.г.                                                          Комесар такмичења 
             МООСРРО 


